
O que é a “Corrida contra fronteiras“?

A “Corrida contra fronteiras” é uma corrida patrocíonada e dedicada aos direitos dos refugiados, 
imigrantes e sem-papéis. A corrida é organizada pelo clube “Contra fronteiras” e por duas 
organizações apoiadoras, “Freiplatzaktion Basel” e “Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel”. A “Corrida 
contra fronteiras” acontece todos os anos em Basileia e é um evento aberto a todos. O objetivo é 
sensibilizar a população para questões políticas de migração, para conectar diferentes pessoas e 
organizações, e também arrecadar dinheiro para as duas organizações apoiadoras e outros projetos. 
Corremos por uma sociedade aberta e solidária, pelo engajamento da sociedade civil, por um mundo 
sem racismo e exclusão e por uma política de migração amigável ás pessoas.

Participar da corrida

A participação na “Corrida contra fronteiras” está aberta a todos. Tanto como corredora*, quanto 
como patrocinadora, você pode apoiar a corrida. Você também pode participar com a sua própria 
tenda ou simplesmente vir como visitante do evento. 

Participe como corredora

Se você quiser competir, registre-se no site (www.laufgegengrenzen.ch) ou diretamente no dia da 
corrida na tenda de informações. O registro é gratuito. Cada corredora recebe um número inicial e 
depois é só correr!

Uma corrida dura 45 minutos e será realizada no parque de Claramatte. Uma rodada é de cerca de 300 
metros. Para as crianças há uma corrida especial, que leva apenas 20 minutos, e a corrida é de cerca de
150 metros. As rodadas não precisam ser contadas pelos participantes, para isso estão contadores 
durante a corrida presentes.

O dinheiro é coletado a cada rodada. Para isso, é necessário que todas as corredoras busquem pessoas 
que apoiam sua corrida financeiramente antes da corrida (= patrocinadoras). Estes podem ser, por 
exemplo, amigas, conhecidos, empresas ou membros da família.

É claro que corredoras sem patrocínio também são bem-vindas. No final, há um prêmio para as 
corredoras mais rápidas, e também para aqueles que arrecadaram mais dinheiro.

Participe como patrocinadora

Cada corredora procura pessoas (= patrocinadores) que apoiam sua corrida e pagam por cada volta. 
Não importa qual a quantia. Também é possível para uma patrocinadora doar uma quantia, 
independentemente do número de voltas corridas. Cada corredora dá no momento do registro uma 
lista com os nomes das suas patrocinadoras.

As rodadas durante a corrida são contadas e após a corrida é calculado para cada patrocinadora o 
tamanho da doação. A fatura do valor patrocinado será enviada para todas as patrocinadoras algumas
semanas após a corrida.

http://lauf.gegengrenzen.ch/


Envie projetos

Assim que todas as patrocinadoras tiverem pago, o dinheiro será doado para as organizações de apoio 
e outros projetos no campo de migração. Um terço do dinheiro doado vai para a “Freiplatzaktion 
Basel” e um terço para o “Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel”. O último terço será concedido a vários 
projetos menores. Todos podem enviar seus próprios projetos para esse último terço.

Contato

info@laufgegengrenzen.ch (Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Português)

* Nós usamos sempre a forma feminina. Todos os gêneros são significativos.


